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Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Gezang 457: 1 en 4 (LvdK) 
 

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 65: 1 
1. De lofzang klimt uit Sions zalen 

 Tot U met stil ontzag; 
 Daar zal men U, o God, betalen 
 Geloften, dag bij dag. 
 Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
 O Hoorder der gebeên, 
 Dies zullen allerlei geslachten 
 Ootmoedig tot U treên. 

*Lezen van de geboden 
*Zingen: Psalm 65: 2 

2. Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis.   



 

 

*Gebed 
 

*Kinderlied Weerklank 615 k Stel mijn vertrouwen (2 x) 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 

*Kinderen gaan naar kinderdienst 
Thema:   Abrahams geloof op de proef gesteld.  

Gehoorzaam tot het uiterste 
Bijbelgedeelte: Genesis 22 
 

 

*Schriftlezing: Efeze 2: 1 – 10 
 
Uit genade zalig 
 

1.  Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 
overtredingen en de zonden, 

2. waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van 
deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht 
in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de 
ongehoorzaamheid, 

3. onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van 
ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij 
waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 

4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote 
liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 

5. ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend 
gemaakt –uit genade bent u zalig geworden – 

6. en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse 
gewesten gezet in Christus Jezus, 

7. opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van 
Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus. 

8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet 
uit u, het is de gave van God; 

9. niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 



 

10. Want wij zijn Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen. 

*Zingen: Psalm 27: 3 
 

3. Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, 
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog, 
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! 
Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 
In ramp en nood versteken in Zijn hut; 
Mij bergen in't verborgen van Zijn tent, 
en op een rots verhogen uit d' ellend'. 

 

*Verkondiging  
 

*Zingen: Psalm 27: 7 
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

 Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
 Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
 Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
 Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 

*Lezing formulier viering Heilig Avondmaal 
 
*Zingen: Gezang 360: 1 en 2 (LvdK) 

1. Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
 



 

2. Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 

Tafel 1 wordt in gereedheid gebracht 
 
*Lezing: Psalm 42: 1 – 6 
1. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. 
2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, 

zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3. Mijn ziel dorst naar God, 

naar de levende God. 
Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen? 

4. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, 
dag en nacht, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 

5. Hieraan denk ik 
en ik stort mijn ziel in mij uit: 
hoe ik meeging in de stoet 
en met hen optrok naar Gods huis, 
onder luide vreugdezang en lofliederen: 
een feestvierende menigte. 

6. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 42: 3 
3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 

Tafel 2 wordt in gereedheid gebracht 
 
*Lezing: Psalm 42: 7 - 12 
7. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, 

daarom denk ik aan U 
vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, 
vanuit het laaggebergte. 

8. Watervloed roept tot watervloed, 
terwijl Uw waterkolken bruisen; 
al Uw baren en Uw golven 
zijn over mij heen gegaan. 

9. Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, 
een gebed tot de God van mijn leven. 

10. Ik zeg tegen God: 
Mijn rots, waarom vergeet U mij? 
Waarom ga ik in het zwart gehuld, 
door de onderdrukking van de vijand? 

11. Met een doodsteek in mijn beenderen 
honen mijn tegenstanders mij, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 

12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en wat bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 

 



 

*Zingen : Psalm 42: 5 
5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 

Tafel 3 wordt in gereedheid gebracht  
 
*Lezing: Psalm 43: 1 - 5 
 
1. Doe mij recht, o God, 

en voer mijn rechtszaak; 
bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, 
van de man van bedrog en onrecht. 

2. Want U bent de God van mijn kracht. 
Waarom verstoot U mij dan? 
Waarom ga ik steeds  in het zwart gehuld, 
door de onderdrukking van de vijand? 

3. Zend Uw licht en Uw waarheid; 
laten die mij leiden, 
mij brengen tot Uw heilige berg 
en tot Uw woningen, 

4. zodat ik kan gaan naar Gods altaar, 
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; 
en ik U met de harp kan loven, 
o God, mijn God! 

5. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en wat bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 

 
 
 



 

*Zingen: Psalm 42: 7 
 

7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven 
 

 

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken 

op rekeningnummer  

NL41 RABO 0373709277 

t. n. v. CvK Hervormde 

Wijkgemeente Sionskerk onder 

vermelding van collecte 12-9-2021

 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Psalm 89: 7 (staande) 
 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

*Zegen 


